 ‐ 270314ﺣﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾ ﮐﺎﻻ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺮار دادن ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ روی آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮥ
ﺗﺠﺎری ﻣﺨﺼﻮص او
ﺳﻮال
ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮار دادن ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺧﺎص ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟ را ﺑﺮای ﺷﺨﺼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی
آنﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻ ﺣ ﺷﻮد ،ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را ﺳﻔﺎرش داده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری او ﺑﺮ
روی ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار ﻣدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﺎﻻی ﻓﻮق را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ اﻧﺎر ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻣﺨﺼﻮص اوﺳﺖ ﻣﻓﺮوﺷﺪ .ﺣﻢ
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آن را ﻗﺮار دادن ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻧﺎﻣﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﻣﺤﺼﻮﻟ را ﺑﺮای ﯾ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮل
ﺣ ﺷﻮد ﻧﺎم او را ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺧﺎﻟ از ﺗﺪﻟﯿﺲ و ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮی اﯾﻦﻃﻮر واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده ﯾﺎ
آن را در ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﺎﻧﺪه ﺣﺎل آنﮐﻪ دﯾﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺪﻟﯿﺲ و ادﻋﺎی دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﭼﯿﺰی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻟﺒﺎس دروﻏﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۵۲۱۹و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۱۲۹
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻧ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﯾﺐ و ﺗﻘﻠﺐ و ﺗﺪﻟﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ در دورۀ ﭘﻨﺠﻢ در ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۴۰۹ﻫﺠﺮی ـ  ۱۹۸۸ﻣﯿﻼدی ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اوﻻ :ﻧﺎم ﺗﺠﺎری و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری )ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری و ﺗﺎﻟﯿﻒ و اﺧﺘﺮاع ﯾﺎ اﺑﺘﺎر( :ﺣﻘﻮﻗ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻋﺮف ﻣﻌﺎﺻﺮ دارای ارزش ﻣﺎﻟ ﻣﻌﺘﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺣﻘﻮق از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺗﺼﺮف در ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری و ﻧﻘﻞ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﯾﺐ و ﺗﺪﻟﯿﺲ و ﺗﻘﻠﺐ در ﮐﺎر
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﺣﻖ ﻣﺎﻟ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺣﻘﻮق ﺗﺎﻟﯿﻒ و اﺧﺘﺮاع و اﺑﺘﺎر از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋ ﻣﺼﻮن اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در آن را دارﻧﺪ و دﺳﺖ درازی
ﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ« )ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.(۲۲۶۷ /۳ /۵ :
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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